Renault TALISMAN
2019 MUDELIVALIK

Sinu uus mugavustsoon
Avasta Renault TALISMANI ruumikus ja hubane salong. Massaažifunktsiooni ja ventilatsioonisüsteemiga
varustatud laiad esiistmed pakuvad äriklassi mugavust. Disain tõstab esile salongi ergonoomilisuse ja elegantsi.
Diskreetne õmblus armatuurlaual on tõend erakordse tähelepanu pööramisest detailidele. Minimalistlikus ja
nõudlikus stiilis konsooli keskosa tagab ligipääsu kõrgtehnoloogiale.

Intuitiivsed tehnoloogiad,
täiesti uus kogemus
Sisene Renault TALISMANI meediamaailma. Võta täielik
võim oma auto üle ja kontrolli intuitiivselt kõiki selle
funktsioone R-LINK 2 multimeediasüsteemi 7” või 8,7”
puutetundliku ekraani kaudu. Isikupärasta kuvamisviise, lae
alla oma lemmikrakendused, salvesta esiistme ja küljepeeglite
mälusätted, seadista kuni kuus individuaalset profiili. Juhi
oma emotsioone kasutades unikaalset Multi-Sense süsteemi
auto sõidureziimide seadistamisel. Mugavaks ja ohutuks
liiklemiseks kasuta kõiki sõitu abistavaid tehnoloogiaid ja
Head-Up displeid.

Värvivalik

Alpivalge*

Valge pärl

Luitebeež

Kosmosesinine

Vision pruun

Kassiopeia hall

Plaatinahall

Säravmust

Leekpunane

Ametüstlilla**

* Mittemetallikvärv
** Spetsiaalne kerevärv Initiale Paris jaoks

Varustus
BUSINESS

16” terasveljed Complea

••ABS-pidurid ja hädapidurdusassistent (EBA)
••Dünaamiline stabiilsuskontroll (ESC)
••Mäeltstardi assistent
••Rehvirõhu kontrollsüsteem
••Juhi ja kaassõitja esiturvapadjad (kaassõitjal
väljalülitatav)
••Rindkere- ja vaagnapiirkonna külgturvapadjad
juhile ja kaassõitjale
••Turvakardinad
••Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
••Automaatne, elektromehaaniline parkimispidur
••Stop & Start süsteem
••ESM (Energy Smart Management)
••3-punkti turvavööd esi- ja tagaistmetel
••Kinnitamata turvavöö märguanne
••Isofix lasteistme kinnitussüsteem välimistel
tagumistel kohtadel
••Tagumine parkimisabisüsteem

••Reguleeritava kõrgusega peatoed esi- ja
tagaistmetel.
••Elektriline roolivõimendi
••Võtmega kauglülitatav kesklukustus
••Võtmega mootori käivitussüsteem
••7” värvilise TFT ekraaniga näidikutepaneel
••Käiguvahetuse näidik (manuaalkäigukastiga
versioonidele)
••Kahetsooniline kliimaseade
••Valguse- ja vihmasensor
••Elektriliselt reguleeritavad ning käsitsi
kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid
••Elektrilised aknatõstukid ees ja taga (impulsslülitiga
juhi ja kaassõitja poolel)
••Digitaalne raadio (DAB) koos Bluetooth® ühenduse,
4,2” ekraani, kaugjuhtimispuldiga rooli all ning USB
ja 3,5 mm audiosisendiga
••12V pistik ees ja taga

••ECO funktsioon
••1/3-2/3 süsteemis allaklapitav tagaiste koos
suusaluugiga käetoe taga
••Käsitsi reguleeritava kõrgusega esiistmed
••Käetoe ja käetoe sees asuva panipaiga ning kahe
topsihoidjaga keskkonsool
••Lukustatav kindalaegas
••Kere värvi uste väliskäepidemed ja küljepeeglite
korpused
••Kroomitud küljeakna liistud
••Mustriga grafiithall tekstiilpolster
••Nahkkattega rool reguleeritava kõrguse ja
sügavusega
••LED päevatuled
••LED udutuled
••Tagumised LED päevatuled (Grandtour versioonil)
••Alarmivalmidus
••Rehviparanduskomplekt (bensiinimootoriga

versioonidel on standardvarustuses ajutine
tagavararatas)
••Mattkroomi viimistlusega katusereelingud
(Grandtour versioonil)
••Funktsionaalne pagasiruumi jaotussüsteem
(Grandtour versioonil)
••’’Easy Break’’ istmete kokkuklappimissüsteem
(Grandtour versioonil)
••16” terasveljed

Varustus
LIMITED (BUSINESS +)

17” valuveljed Celsium

••Parkimisabisüsteem (andurid ees ja taga)
••Tervitusfunktsiooniga Renault vabakäe võtmekaart
••R-LINK 2 multimeediasüsteem koos 7”
puutetundliku ekraani, laiendatud Euroopa
kaartidega navigatsioonisüsteemi, 2 USB
/ 1 3,5 mm audiosisendi, digitaalse raadio
(DAB), 3D Sound by Arkamys helisüsteemi ja
võrguteenustega
••Multi-Sense süsteemi põhiversioon
••Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad
soojendusega küljepeeglid
••Käsitsi reguleeritava kõrguse ja nimmetoega ning
massaažifunktsiooniga juhiiste
••Käsitsi reguleeritava kõrguse ja nimmetoega
kaassõitjaiste
••Musta värvi päiksesirmid tagumistel külgakendel

••Toonitud tagaklaas
••Isetumenev tahavaatepeegel
••Elektriliselt reguleeritavad, ja kokkuklapitavad
soojendusega küljepeeglid
••Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused
••Kroomitud detailidega kere värvi välimised
uksekäepidemed
••Põrandamatid
••17” valuveljed

18” valuveljed Duetto
(lisavarustus)

Varustus
Intens (LIMITED +)

18“ valuveljed Duetto

Ökonahaga kombineeritud
tekstiilpolster

Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega

••LED Pure Vision tuled
••Püsivalt põlevad LED tagatuled
••LED udutuled
••Visio System®: automaatne kaug-ja lähitulede
vahetus, sõiduraja kontrollsüsteem,
sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusmärkide
tuvastamissüsteemiga
••8,7“ puutetundlik ekraan
••Küljepeeglite alune välisvalgustus
••Salongi meeleoluvalgustus
••Ökonahaga kombineeritud tekstiilpolster
••Standard küljeklaasid (toonimata)

••Põrandamatid on saadaval lisavarustuse valikus
••Kere värvi küljepeeglite korpused
••18“ valuveljed

* Loomanahast sisu. Nahaga (värvitud loomanahk) on kaetud istmete esiosa, seljatugi ja küljed. Muud osad on kaetud impregneeritud kangaga.

17“ valuveljed Bayadere
(lisavarustus)

Grafiithall nahkpolster*
(lisavarustus)

19“ valuveljed Alizarine
(lisavarustus)

Pruun nahkpolster*
(lisavarustus)

Varustus
S-EDITION (INTENS +)

19“ valuveljed Alizarine

Pildil on kujutatud sisevaade koos lisavarustusega

••4CONTROL pakett – 4CONTROL nelikroolimise
süsteem ja Electronic Damper Control
(elektrooniliselt reguleeritav amortisaatorite
summutusjõud)
••2 USB pistikut ja 3,5 mm audiopistik tagumisele
istmereale
••Elektriliselt reguleeritavad, ventilatsiooniga
esiistmed, juhiiste asendimäluga
••Esiistmete soojendus
••Toonitud tagaklaas
••Punase pealisõmblusega must nahkpolster
••Tumeda laega musta värvi interjöör
••Musta värvi päiksesirmid tagumistel külgakendel
(Grandtour versioonil)
••Läikivmustad küljepeeglite korpused
••19“ valuveljed

Punase pealisõmblusega must
nahkpolster

Varustus
Initiale Paris (S-EDITION +)

19’’ valuveljed Initiale Paris

Halli värviliuga nahkpolster
(lisavarustus)

••Tagurduskaamera
••Pimenurga jälgimissüsteem
••Aktiivne pidurdusassistent
••Ohutu vahemaa hoiatussüsteem
••Head-Up displei
••Adaptiivne püsikiirusehoidik
••Elektriliselt reguleeritavad, asendimäluga ja
kokkuklapitavad küljepeeglid
••Lamineeritud küljeklaasid
••Puutevabalt elektriliselt avatav tagaluuk
••Relax tüüpi esiistmete peatoed
••Multimeediasüsteem R-LINK 2 koos 8,7“
puutetundliku ekraani, BOSE® Surround
helisüsteemi ning Active Noise Canceling
funktsiooniga

••Grafiithall Nappa nahkpolster (halli värviliuga
nahkpolster saadaval tasuta valikuna)
••Heleda laega grafiithall interjöör
••INITIALE PARIS märgistusega lävepakuliistud
••INITIALE PARIS märgistus esitiibadel
••19’’ valuveljed

Grafiithall nahkpolster

Mõõdud Talisman

Pakiruumi maht (dm3)
Kogumaht (koos rehviparanduskomplektiga)
Pakiruumi maksimaalne maht (tagaistmed kokkuklapitud)
MÕÕDUD (mm)
A
Kogupikkus
B
Teljevahe
C
Esiülend
D
Tagaülend
E
Rööbe ees (17-tollised rattad)
F
Rööbe taga (17-tollised rattad)
G/G1 Kogupikkus kokkuklapitud/kokkuklappimata küljepeeglitega
H
Koormata sõiduki kõrgus

608
1 022
4 848
2 808
959
1 081
1 614
1 609
2 081 / 1 890
1 463

H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P
P1
Y
Y1
Y2

Kõrgus koos avatud pakiruumi luugiga
Koormata sõiduki tagaluugi kõrgus
Koormata sõiduki kliirens
Laius tagaistujate põlvede kõrgusel
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel
Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel
Salongi kõrgus esiistmelt 14° all mõõdetuna
Salongi kõrgus tagaistmelt 14° all mõõdetuna
Pakiruumi ava ülaosa laius / pakiruumi maksimaalne laius
Pakiruumi ava alaosa laius
Pakiruumi laius rattakoobaste vahel

1 752
718
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 / 843
854 / 848
1 050 / 1 136
1 038
1 142

Z1
Z2
Z3

Maksimaalne laadimispikkus kokkuklapitud tagaistmete
seljatugedega
Laadimispikkus istmete taga
Kõrgus tagumise aknalaua all

2 076
1 204
417

Mõõdud Talisman Grandtour

Pakiruumi maht (dm3)
Kogumaht (koos rehviparanduskomplektiga)
Pakiruumi maksimaalne maht (tagaistmed kokkuklapitud)
MÕÕDUD (mm)
A
Kogupikkus
B
Teljevahe
C
Esiülend
D
Tagaülend
E
Rööbe ees (17-tollised rattad)
F
Rööbe taga (17-tollised rattad)
G/G1 Kogupikkus kokkuklapitud/kokkuklappimata küljepeeglitega
H
Koormata sõiduki kõrgus

572
1 681
4 865
2 809
959
1 097
1 614
1 609
2 081 / 1 890
1 465

H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P
P1
Y
Y1
Y2

Kõrgus koos avatud pakiruumi luugiga
Koormata sõiduki tagaluugi kõrgus
Koormata sõiduki kliirens
Laius tagaistujate põlvede kõrgusel
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel
Salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel
Salongi kõrgus esiistmelt 14° all mõõdetuna
Salongi kõrgus tagaistmelt 14° all mõõdetuna
Pakiruumi ava alaosa laius / pakiruumi maksimaalne laius
Pakiruumi ava alaosa laius
Pakiruumi laius rattakoobaste vahel

2 111
571
145
262
1 512
1 461
1 485
1 400
902 / 843
854 / 848
969 / 1 075
1 037
1 436

Z1
Z2
Z3

Maksimaalne laadimispikkus kokkuklapitud tagaistmete
seljatugedega
Laadimispikkus istmete taga
Kõrgus pakiruumi katte all

2 011
1 116
432

Avarda oma Renault TALISMAN’i
kogemust aadressil www.renault.ee

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Renault endale õiguse igal ajal muuta kirjeldatud tehnilisi
andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Renault edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima
edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Renault eelneva
kirjaliku loata.
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Renault
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